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REFERAT:
Bestyrelsesmøde onsdag den 03. april. 2013 kl. 17.00
Der blev afholdt møde i Glostrup CCs klubhus i Solvangsparken med følgende deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Kentorp
Lars Hansen
Umair Butt
Søren Henriksen
Peer Jensen
Kurt Østergaard
Injam Khokhar
Ole Roland (referat og administration)
Carsten Pedersen (inviteret gæst)

Dagsorden:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:

Valg af referent og ordstyrer samt ”bordet rundt”
Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde
Dato næste bestyrelsesmøde - alle
Nyt fra formanden – TK
Evaluering af repræsentantskabsmøde 2013, nedsættelse af udvalg – TK/LBH
Økonomi - Umair
Dommersituationen – UB
Nyt fra kontoret – OR
Turnering 2013 - IK
Elite S – PJ
Elite U – SHE
Viborg College – SHE/OR
Damecricket - KØ
DCF 60 år – arrangement gammel landshold 28/9 – TK/LBH
Græspitchen – LBH
PSH-legatet – JBH
Evt.

Følgende kan refereres fra bestyrelsesmødet:
Ad 1.
Søren Henriksen styrede dagsordenen – Ole Roland referent.
Ad 2.
Dagsordenen godkendt. Ingen kommentarer til sidste referat.
Ad 3.
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Næste møde onsdag d. 12. juni kl. 17. Sted: endnu ukendt.
Ad 4. TK:
Bestyrelsen konstituerede Forretningsudvalget (FU), som fremover består af Thomas
Kentorp, Lars Hansen, Søren Henriksen og Peer Jensen.
ICC-Europes nye Development manager Nick Pink besøger Danmark (Dansk cricket) d. 8.10. maj og ønsker bl a et møde med bestyrelsen.
TK er inviteret til President Day d. 13. juli i Hove – og der kan inviteres en ”interessent” med
på turen.
TK har afholdt møde med ”Inspirationsgruppen” og konsulenterne. Referat udarbejdet.
Mange gode emner og forslag på bordet, som konsulenterne tager med sig. TK og LBH følger snarligt op på konsulenternes arbejdsområder. Konsulenterne bearbejder referatet og
kommer med oplæg til arbejdsplaner for resten af året – ”hvor er vi nu – og hvordan kommer
vi hen til nyt mål”.
Definition af ”Fyrtårnsklubber” skal på plads – og de skal udvælges og igangsættes.
Besluttet at punktet ”Udviklingsteam” fremover skal være fast punkt på dagsordenen ved
bestyrelsesmøder.
Ad 5.
Repræsentantskabsmødet vel afviklet.
”Turneringsstruktur-udvalg” nedsat: Mikkel Grøn (sekretær), Injam Khokhar, Peer Jensen,
John Møller, Peder Pedersen, Frederik Klokker og Jörg Krüger. Alle har efterfølgende accepteret deres deltagelse og første møde holdes d. 30. april.
Udvalget har deadline for overlevering af forslag til bestyrelsen d. 1. sept 2013.
Der afgives status på udvalgets arbejde på næste bestyrelsesmøde.
Ad 6.
Diskussion om antal og tilskud til ICC-E Level-3 træneruddannelse uden for Danmark.
DCF indstiller 2 elite-trænere – og dækker omkostningerne. Det skal søges sikret, at vores
deltagere får fornøden assistance vedr sproglige udfordringer/oversættelse under kurset.
Bogføring m.m. er up to date.
Ad 7.
Situationen med manglende Elitedommere i Vest diskuteret – og diverse løsningsforslag
gennemgået. FU færdiggør oplæg og beslutning.
Nyt dommerkursus (basis) afholdes slut april.
Ad 8.
Sekretariatslederen orienterede om flg:
Nye klubber måske på vej – i Ringsted og Espergærde.
”den grønne 2013” er i trykken.
Travlhed vedr servicering af klubberne inden sæsonstart – bl a salg af bolde m.m.
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Tilsyneladende ny og strammere kurs fra Udlændingeservice over for udenlandske trænere,
som søger om opholds- og arbejdstilladelse som klubtrænere for en sæson.
Seneste vedr processen om Akademiet i Viborg. Afklaring senest 1. maj.
ICC-Europe årlig konference i efteråret afholdes denne gang i Italien.
Ad 9. v/Injam
Den grønne i trykken inden påske – og forventes udsendt inden sæsonstart.
Alle rækker er indtastet i Turneringssystemet. Visse forbedringer udviklet i forhold til sidste
sæson – bl a en ”søgefunktion” som klubberne er glade for.
Alle Elite og 1. Div. klubber skal indsende bruttotrupnavneliste, som indtastes i Total Cricket
Score. Dette gør arbejdet nemmere for regnskabsførerne på dagen – samt giver forhåbentlig
mulighed for løbende statistikker gennem sæsonen.
Total Cricket Score kan fremover bruges i alle rækker af alle klubber, som har investeret i
programmet.
Spændende om vejret tillader, at pokalturneringen kan starte som planlagt?
Ad 10.
Peer orienterede om planlægningen af EM i juli – alt under kontrol.
Træningsplan udarbejdes i samspil med Bret (og Elite-U), så snart har er landet.
Ad 11. v/ Søren H
Viborg-camp i Påsken gik godt – 33 deltagere trænede seriøst med 4 trænere i 3 dage.
Sommerens program gennemgået. Der arbejdes stadig på det praktiske – bl a skal der påsættes ledere til alle holdenes aktiviteter.
Holdene udtages endeligt i samarbejde med Bret. Enkelte spillere skal dog til ”samtale”, inden de evt kan udtages.
ICC-camp i Husum 28/7 til 2/8 i samarbejde med Italien og Tyskland – 5 U-spillere under 16
år samt en coach skal udtages fra Danmark.
Alle Elite-U potentielle spillere skal snarligt indlevere opdaterede pas til kontoret.
Ad 12.
Der afholdes Info-møde igen for interesserede spillere og forældre d. 6. april.
Se i øvrigt under Elite-U.
Ad 13.
Tur til Holland og/eller Berlin er aflyst. I stedet satses på deltagelse i ”ICC-set-up” i Italien
medio august.
Camp i Brøndby d. 13.-14. april for alle interesserede damer/piger – inclusiv ICC-E Introtrænerkursus om søndagen v/ Gellers.
Kampprogram for sommerens hjemlige aktiviteter udarbejdes af KØ.
Ad 14.
Der satses på arrangement på Svanholm Park d. 28. sept for gamle ledere og landsholdsspillere – gerne krydret med en T-20 Øst-Vest kamp. TK og LH laver oplæg til næste møde.
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Ad 15.
Græstpitchen 2013 – datoer for ønskede arrangementer og træninger til Lars Hansen senest 1.
maj.
Ad 16.
Forslag til legatuddeling indgives til Lars Hansen senest 1. maj.

Eventuelt
Hjemmesiden diskuteret – der var delte meninger om funktion, ”opsætning” og redaktion.
Grundlæggende mangler vi stadig en webmaster ☺ ....eller en aktiv medhjælper til opdateringer m.m. Forslag om at en ”prof” ser på præsentationen/opsætningen. Nuværende platform
bevares.
Alle – klubber og forbund – skal huske løbende at indhente Børneattester på nye trænere.
Mødet slut ca 21.15
Referent: Ole Roland
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